
  
Ledenfiche COMPETITIE 2021-2022 HZA vzw  
 
Graag gegevens op onderstaand formulier aanvullen en vervolgens ondertekend terugbezorgen aan de 
trainer of via mail naar secretaris@hzarduas.be en sportsecretaris@hzarduas.be 
  
Identificatiegegevens :  
Naam :                                
Voornaam :   
Geslacht :   
Geboortedatum :   
Nationaliteit :   
Rijksregisternummer: 
  
Adres :  
Straat en huisnummer :   
Postcode en gemeente :   
 
Alternatief adres (indien van toepassing): 
Straat en huisnummer :   
Postcode en gemeente :   
  
Communicatie :  
Telefoon of GSM ouder 1 :   
E-mailadres ouder 1 :   
Telefoon of GSM ouder 2 :   
E-mailadres ouder 2 :   
Telefoon of GSM lid :   
E-mailadres lid :   
  
Lidgeld : (te storten op rekeningnummer : BE40 9794 3466 2863 of via betalingsuitnodiging)   
 
2021-2022 1e lid  2e lid  3e lid  4e lid  
Aansluiting september-december € 100  € 95 € 90 € 85  
Aansluiting januari-april  € 80 € 75 € 70  € 65  
Aansluiting mei-juli  € 50 € 45 € 40  € 35  
  
Een attest voor de mutualiteit wordt automatisch per mail aan u doorgestuurd op bovenstaand 
mailadres ouder 1, enkele weken na uitvoering van de betaling, maar ten vroegste begin oktober.   
  
Publicatie foto’s :  
 
Volgens de wettelijke bepalingen en de wet op privacy dienen wij uw toestemming te vragen voor het 
gebruik van foto’s (website HZA, fotokast).  Foto’s worden genomen tijdens wedstrijden, evenementen 
en alle gelegenheden welke rechtstreeks verbonden zijn aan de zwemclub. Door ondertekening 
verklaart u zich akkoord, tenzij hieronder expliciet geen toestemming wordt gegeven. (foto’s kunnen 
altijd op eenvoudige vraag verwijderd worden).  
 
O U verleent geen toestemming  
  
Huishoudelijk reglement :   
 
Ondertekening van deze ledenfiche houdt in dat u akkoord gaat met het huishoudelijk reglement en 
gedragscode. U kan deze vinden op onze website www.hzarduas.be. 
Competitiezwemmers lezen en ondertekenen het bijgevoegde examplaar van de gedragscode als 
integraal onderdeel van hun inschrijving. 
  
Handtekening (voor minderjarigen tekent één van de ouders)  



 

 

 

Gedrag en Ethische code Wedstrijdzwemmers 

Overkoepelende principes 

• Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de 
sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.  

• Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden 
met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de 
jeugdsport worden nagestreefd. 

• Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van 
tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, 
geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale 
overtuiging, taal of gezondheidstoestand.. 

• Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie,  
machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt 
verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. 
Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode. 

• De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals 
prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. 

Algemene gedragsregels 

Van een sporter wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar sportieve 
voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de sporter al dan niet een vergoeding voor zijn sportprestaties 
ontvangt. 

Specifieke gedragsregels 

• De sporter is medeverantwoordelijk voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, voor zichzelf 
en voor anderen. De sporter is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet 
om signalen door te geven aan de API. 

• De sporter kent de reglementen, handelt naar de regels en de richtlijnen, en houdt zich aan de 
veiligheidsvoorschriften.  

• De sporter die een relatie heeft met een sportbegeleider, informeert onmiddellijk het bestuur van de 
sportorganisatie hierover. 

• De sporter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor 
de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van 
grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, 
als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van 
geluids- of beeldmateriaal. 

• De sporter respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, 
kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, 
culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.  

• De sporter neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te 
laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of 
na te laten, meldt de sporter dit onmiddellijk aan het bestuur van de sportorganisatie. 

• De sporter stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan 
worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en 
sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is. 

• De sporter drinkt geen alcohol en rookt niet in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters. 
  



 

 

Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter die ten allen tijde 
dient te worden gerespecteerd. 

• De sporter neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe 
aanmoedigen. 

• De sporter zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is 
onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.  

• De sporter zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen die op dat moment geboden zijn. 
Lichamelijk contact zal enkel noodzakelijk en functioneel zijn voor de sportbeoefening.  

• De sporter zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning 
filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren.  

• De sporter houdt rekening met wat een andere sporter als seksueel intimiderend ervaart 
(bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de 
sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen). 

• De sporter zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, 
ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel. 

• De sporter mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel 
minderjarige sporter (< 16 jaar). 

• De sporter zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel 
grensoverschrijdend gedrag bij de API. De sporter mag anderen (zoals een sporter, begeleider of 
bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake 
seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

• De sporter zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar waardigheid 
aantast. De sporter zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 
omgaan met anderen in de ruimten waarin hij/zij zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. 
Zo zal de sporter: 

• zich niet onnodig en/of zonder toestemming van andere sporters bevinden in of naar binnen 
kijken/gluren in ruimtes die door andere sporters worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals 
douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin hij/zij mag 
veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is. 

• de sporter zal een andere sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch 
een één-op-één relatie realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn. 

• De sporter zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie 
tegenover een andere sporter. Zo zal de sporter: 

• geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van een andere sporter, met het 
kennelijke oogmerk deze sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of 
over te halen, of die te dulden. 

• geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele) 
tegenprestaties te vragen. 

• De sporter zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die 
naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of 
onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie. 

  



 

Attitude 

• Heb respect voor je trainer, andere trainers, andere clubleden en alle publieke zwemmers.  
• Als ‘grotere’ zwemmers dragen we zorg voor de kleinere! Dus als je kleine kindjes tegenkomt, wees 

vriendelijk en zorg er mee voor dat deze zich ook goed voelen in het zwembad. 
• Ga niet bepalen wat de andere zwemmers uit je groep moeten doen of in welke volgorde er 

gezwommen moet worden, dat is de taak van de trainer. 
• Ben je nieuw in de groep? Doe de moeite de anderen te leren kennen en geef iedereen de kans om jou 

te leren kennen. De groepsleden nemen de nieuwe leden ook op in de groep. 
• Je komt trainen, dus je bent gemotiveerd. Toon dat ook! 
• Onsportiviteit hoort niet thuis in een sportclub, dus ook niet bij ons. 

 

Training 

• Kom op tijd op de training, er is tijd genoeg om je om te kleden. Zorg dat je aan het begin van de 
training ook volledig klaar staat aan het zwembad. Kom je te laat? Excuseer je dan bij je trainer. 

• Kan je een training niet komen, verwittig je trainer hier tijdig van. 
• Neem de opmerkingen van de trainer ter harte en niet enkel die training zelf, maar probeer er elke 

training aan te werken. 
• Hoewel we een individuele sport beoefenen vormen we een team, in het zwembad en daarnaast. 
• Plezier beleven tijdens een training mag, maar wees steeds alert voor wat de trainer vraagt. Als de 

trainer een oefening uitlegt, wees dan respectvol door te luisteren en niet te spelen. Je oren horen dan 
ook boven water te zijn. 

• Draag zorg voor het materiaal van de club en hou de kleedkamer netjes en breng geen beschadigingen 
aan. Zwembanen dienen niet om op te zitten! 

• Na de training krijgen jullie 15 minuten de tijd om om te kleden en naar buiten te gaan, dit is voldoende 
tijd. Je zorgt ervoor dat je dit nauwgezet opvolgt. 

• De training mag niet verlaten worden zonder toestemming van de trainer. 
• Als sanctie omwille van wangedrag kan de trainer je voor een bepaalde tijd aan de kant houden. Zowel 

tijdens de training als op wedstrijden. Bij herhaaldelijk gedrag kan de trainer je één of meerdere 
trainingen/wedstrijden schorsen. 

 

Wedstrijden 

• Aanvaard steeds de beslissing van de officials. 
• Je draagt steeds de juiste clubkledij. 
• Je komt op tijd! Dit is respectvol naar je trainer en afgevaardigde toe. 
• Naast de trainer luister je ook steeds naar de afgevaardigde, deze is op dat moment verantwoordelijk! 
• De wedstrijd wordt niet verlaten zonder toestemming van de trainer en de afgevaardigde. Als je geen 

wedstrijd meer moet zwemmen, mag je uiteraard naar huis, maar geef de afgevaardigde wel een 
seintje. 

• Gedraag je op wedstrijden niet onsportief. 
• Telkens je een wedstrijd gezwommen hebt, ga je meteen naar de trainer. Als je eigen trainer niet 

aanwezig is, zullen de aanwezige trainers deze nabespreking overnemen. 
 

 

Handtekening Zwemmer: 
 
 
 
 
(naam)                                         (datum) 
(gelieve uw handteking te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding: “gelezen en goedgekeurd”) 
  



 

 

Gedrag en Ethische codes voor de ouders van competitiezwemmers HZA 

Verantwoordelijkheden 

• Van de ouders wordt verwacht dat de administratie met de club in orde is.  Dit omvat het tijdig betalen 
van de clubbijdrage en/of bijkomende kosten en het up-to-date houden van contactgegvens. Bij het niet 
tijdig betalen van de bijdragen, kan de zwemmer (tijdelijk) uitgesloten worden van de trainingen tot alle 
bijdragen betaald zijn.  

• Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind op de juiste wijze (zwemkledij/sportkledij )  naar de training 
gaat.  

• Ouders brengen hun kinderen op tijd naar de club voor de training. Zowel voor het kind, de trainer als 
de medezwemmers in de groep is te laat komen heel vervelend, omdat dat het trainingsgebeuren 
verstoort.    

• Ouders brengen kinderen op het afgesproken uur naar de wedstrijd. Wanneer een kind niet op tijd is, is 
het mogelijk dat het niet meer toegelaten wordt tot de wedstrijd en kan de club hier niet voor 
verantwoordelijk gesteld worden.  

• Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om  hun kind (-18 j) bij te staan tot de les/training begint 
en daarna. Ouders van nieuwe zwemmers stellen zich voor aan de trainer zodat die weet wie de 
verantwoordelijke is voor ophaling, of voor de nodige communicatie. 

• Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders, behoudens toelating van de trainer, 
op geen enkel moment het zwembad betreden tijdens trainingen en wedstrijden. 

• Ouders staan in om trainers en /of bestuursleden op de hoogte te stellen van medische gegevens van 
het kind zoals blessures, medicatiegebruik, beperkingen. Bij medicatiegebruik dienen de ouders er mee 
aan te denken het ‘ attest voor medische noodzaak’ bij te hebben bij wedstrijden.   

• Ouders houden zich aan de regels tijdens wedstrijden: ze zijn niet aanwezig in de rustruimte, de 
oproepkamer of de zwembadrand, tenzij uit hoofde van official, trainer of afgevaardigde.  

Ouders (derden) kunnen geschorst (definitief uitgesloten) worden, indien ze zich ongepast gedragen en 
de vastgelegde tuchtprocedure wordt toegepast met aanwending van de ‘gedragscodes van de Vlaamse 
Zwemfederatie’. 
 

Respect 

• Zie er als ouders op toe dat uw kind gezond is om aan de zwemles deel te nemen. Bij ziekte of blessure 
heeft de trainer het recht het kind niet te laten deelnemen aan de trainingen of wedstrijden.   

• Stimuleer sportiviteit en respect ten aanzien van andere zwemmers, trainers. Moedig anderen te allen 
tijde aan. Draag zorg voor het te gebruiken materiaal.  

• De plezierbeleving van het kind staat centraal, dring jouw verwachtingen niet op. 
• Stimuleer een gezonde en evenwichtige levensstijl bij uw kind. Zorg voor gezonde voeding, een goed 

slaappatroon en een gezond evenwicht tussen sport en studie.    
• Bij problemen tussen trainer en kind, is de trainer het eerste aanspreekpunt. De communicatie gebeurt 

in eerste instantie face-to-face, telefonisch of via mail. Lukt het niet om het probleem opgelost te krijgen, 
dan kan steeds het Aanspreekpunt Integriteit (API) binnen de club aangesproken worden als 
tussenpersoon. Blijven de problemen aanhouden, dan wordt dit met externe partijen verder besproken 
hoe we tot een oplossing kunnen komen. 

• Ouders gaan respectvol om met trainers: er is vertrouwen in de trainer en zijn aanpak.   
• Vermijd als ouder het gebruik van grove, beledigende taal of geweld ten opzichte van andere 

zwemmers, ouders, officials op wedstrijd of bestuursleden 
• Moedig je kind aan de afspraken en regels (gedragscode) van de sport te volgen. 

 
Handtekening Ouders: 
 
 
(naam Kind)                                         (datum) 
(gelieve uw handteking te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding: “gelezen en 
goedgekeurd”) 


